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TOT CALANT EL TRESMALL AMB L’AVI QUICU 
 
A partir de l’explicació de què és la pesca amb tresmall, s’introdueixen diversos mots 
relacionats amb el món mariner i pesquer i una unitat de mesura de longitud, la cana, 
d’ús local i divers. 
A partir de les imatges de set peixos (4 d’una espècie i 3 d’una altra) es treballen 
qüestions relacionades amb la proporcionalitat, tant des d’un punt de vista gràfic com 
aritmètic, tenint en compte la relació constant que hi ha entre la llargada i l’amplada 
dels peixos d’una mateixa espècie. També es treballa amb el fet que la raó de 
proporcionalitat entre dues àrees és el quadrat de la raó de semblança entre les 
longituds respectives, i la dels volums és el cub de la de longitud. 
S’aprofita l’activitat per practicar el reconeixement d’espècies de peix i insistir en 
l’existència d’unes grandàries mínimes perquè la pesca d’un exemplar sigui legal. 
 
Les imatges dels set peixos consistiran en les següents: 
 

Quatre cartrons plastificats i retallats que representin quatre exemplars de moll 
de roca (roger) que tinguin llargades aproximades de 12 cm (lletra A), 16.8 cm 
(lletra D), 19.2 cm (lletra E) i 24 cm (lletra G). Podem agafar el peix següent 
com a plantilla:  

 

 
Tres cartrons plastificats i retallats que representin tres exemplars de llenguado 
que tinguin llargades aproximades de 20 cm (lletra B), 22 cm (lletra C) i 24 cm 
(lletra F). Podem agafar el peix següent com a plantilla:  

 

S’adjunta el fitxer “Peixos avi Quicu” amb aquestes imatges. 
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TOT CALANT EL TRESMALL AMB L’AVI QUICU 

 
 
Material necessari: 
 
• Borsa de xarxa o d’anar a pescar amb set peixos de cartró plastificats de diferents 

mides. Cadascun porta escrita una lletra A, B, C, D, E, F i G.  Si l’activitat es penja a 
internet les figures dels peixos hauran d’anar en un fitxer adjunt. 

 
• Regle graduat. 
 
• Documentació que relacioni imatges de peixos amb la seva espècie. 
 
 
Una petita història: 
 
Moltes tardes, en començar a fer-se fosc, des de la platja de Palamós es veu retallar-se 
a l’horitzó la silueta de l’avi Quicu que, des del seu bot, està calant el tresmall. De 
matinada sortirà a llevar-lo i les seves mans experimentades aniran alliberant el peix 
de la malla que els ha capturat. 
 
Un dia el vàrem estar esperant en el port i li vàrem preguntar què era això del 
tresmall. Ell ens va explicar que el seu vell ormeig té uns 70 metres de llarg i 2.5 
metres d’alçada i ens va dir: “No perdem el temps en explicacions, vailets! Per saber 
més coses mireu als llibres, que per això els fan! Jo, si voleu, us convido a venir demà 
de bon matí a llevar els tresmalls. Si hi ha sort i treballeu de ferm encara us podreu 
emportar algun peix!” Contents com estàvem ens van faltar cames per anar corrents a 
casa i mirar un llibre que el pare feia dies que havia deixat sobre una taula al 
menjador, El port de Palamós, 1902 – 2002  Memòria d’un centenari. Potser hi 
trobaríem alguna explicació del que aniríem a fer l’endemà. Aviat vàrem poder llegir el 
següent text:  
 

“El tresmall és encara utilitzat avui en dia i de forma bastant generalitzada per 
la flota artesanal del port de Palamós. Si agafem la definició d’Emerencià Roig: 
“Hom anomena tresmall a una xarxa formada de tres xarxes de malles 
diferents, unides per llurs vores. Té quaranta canes de llargada. Les dues 
xarxes exteriors són de malla ampla; la interior és estreta. En una vora porta la 
surada, i en l’altra, el plom.” El tresmall es cala lligant un extrem de la peça a 
una corda fondejada amb un llast anomenat pedral. Per dalt la corda és 
rematada amb un gall per indicar la presència de l’ormeig calat. Es pescaven 
llenguados , rogers, molls, pagells, sípies,...” 
 
(Alegret, J.L. El port de Palamós, 1902 – 2002,  Memòria d’un centenari) 

 
 
Després, en una pàgina web, vàrem trobar el següent dibuix: 
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Activitats: 
 
Llegiu el text amb atenció i ajudeu-vos del dibuix per comprendre’l millor. Heu entès 
totes les paraules del text?  Algunes semblen estranyes! Per veure si comenceu a 
entendre el llenguatge dels pescadors empleneu el quadre següent descrivint el 
significat que penseu que té cada paraula de la columna de l’esquerra: 
 
 

 
Calar 
 

 

 
Ormeig 
 

 

 
Cana 
 

 

 
Fondejar 
 

 

 
Llast 
 

 

 
 
Per acabar de conèixer el vocabulari pesquer empleneu els requadres de la figura 
següent amb les paraules o mesures de la llista:  plom, 2.5 m, pedrals, galls, 70 m, 
tresmall, surada. 
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L’avi Quicu ens va dir que el tresmall té uns 70 m de llargada, en canvi, en el text del 
llibre hem llegit que té una llargada de 40 canes. Com s’entén això? La cana és una 
mida de longitud anterior al Sistema Mètric Decimal i el seu valor variava segons els 
diferents llocs: a Arenys de Mar valia 1.57 m, a Barcelona valia 1.56, al Rosselló valia 
1.98 m,... Si ens creiem els 70 m de l’avi Quicu, quina serà la llargada aproximada de 
la cana a què es refereix el text? 
 
 
Per fi ha arribat el matí esperat. A trenc d’alba ens hem trobat amb l’avi Quicu i, amb 
el seu bot, hem anat a llevar el tresmall. No hem pas pescat massa peixos però, quan 
hem tornat a port, ens ha dit que, com que havíem treballat de valent, ens havia de fer 
la part.  Els pescadors tenen per costum que tothom que els ajuda rep una part del 
peix capturat. És així que ens en vàrem anar cap a casa amb una borsa amb set 
peixos. Són els set peixos que s’adjunten i que porten una lletra cadascun.  
 
1. Amb el regle, mesureu la longitud màxima de cada peix (des del morro fins a 

l’extrem de l’aleta caudal) i l’amplada màxima del cos. Amb aquestes dades 
empleneu la taula següent: 
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Peix Longitud màxima Amplada màxima 
A 
 

  

B 
 

  

C 
 

  

D 
 

  

E 
 

  

F 
 

  

G 
 

  

 
 
2. Representeu aquestes dades en un gràfic cartesià: sobre l’eix d’abscisses hi 

posarem la llargada en cm i sobre l’eix d’ordenades hi posarem l’amplada en cm de 
manera que les dues dimensions de cada peix quedaran representades per un punt 
del pla. 

 
• En l’extrem de cada eix indiqueu la magnitud que s’hi representa. 
• Dibuixeu els punts corresponents als set peixos. Al costat de cada punt 

escriviu la lletra per saber a quin peix fa referència. 
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3. Observeu que alguns d’aquests punts estan força alineats. Useu el regle per 

comprovar-ho. Indiqueu les lletres corresponents als punts que creieu que estan 
alineats i marqueu en llapis cadascuna de les dues rectes. 

 
Primer grup de punts alineats (4 punts): 
 
Segon grup de punts alineats (3 punts): 

 
 
 
 
4. Com és la proporció entre la llargada i l’amplada dels peixos del primer grup? És la 

mateixa per a tots els peixos? Quant val? Per què creieu que passa això? 
 
 
5. Com és la proporció entre la llargada i l’amplada dels peixos del segon grup? És la 

mateixa per a tots els peixos? Quant val? Per què creieu que passa això? 
 
 
6. Observeu atentament les imatges del primer grup de peixos i cerqueu, en la 

documentació del museu, a quina espècie corresponen. Indiqueu el seu nom en 
català. 

 
 
7. El nom científic d’aquesta espècie és Mullus surmuletus i la talla mínima legal per 

poder-se pescar és de 11 cm de llargada. En la recta corresponent resseguiu en 
vermell la zona de llargades i amplades prohibides per la pesca. 

 
 
8. Quina seria l’amplada d’un exemplar d’aquesta espècie que tingués una longitud de 

18 cm? Assenyaleu el punt, en vermell, sobre el gràfic i observareu que quedarà 
alineat amb els seus companys d’espècie. 

 
 
9. Ara observeu atentament les imatges del segon grup de peixos i cerqueu, en la 

documentació del museu, a quina espècie corresponen. Indiqueu el seu nom en 
català. 

 
 
10. El nom científic d’aquesta espècie és  Solea vulgaris vulgaris i la talla mínima legal 

per poder-se pescar és de 20 cm de llargada. En la recta corresponent resseguiu en 
vermell la zona de llargades i amplades prohibides per la pesca. 

 
 
11. Quina seria la longitud d’un exemplar d’aquesta espècie que tingués una amplada 

de 10 cm? Assenyaleu-lo, en vermell, sobre el gràfic i observareu que quedarà 
alineat amb els seus companys d’espècie. 

 
 
12. Quina relació hi ha entre les mesures del peix A i del peix G? 
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13.  Si el peix A pesa 20 g quan pesarà el peix G? Tingueu en compte que el pes depèn 

del volum del peix i que ens estem preguntant per la relació entre els volums dels 
dos peixos. 

 
  
14.  Aquest vespre ens menjarem els peixos A i G arrebossats i fregits. Sembla que per 

arrebossar el peix G necessitarem més farina que per arrebossar el peix A. Quantes 
vegades més farina estimes que necessitarem? Tingueu en compte que la quantitat 
de farina que necessitarem depèn de la superfície que cal arrebossar i que ens hem 
de preguntar per la relació que hi ha entre les superfícies dels dos peixos. 

 
15. Quina relació hi ha entre les mesures de longitud del peix B i del peix F? 
 
 
16.  Si el peix F pesa 240 g quan pesarà el peix B? Tingueu en compte que el pes d’un 

peix depèn del seu volum. 
 
 
17.  Aquest vespre ens menjarem els peixos B i F arrebossats i fregits. Sembla que per 

arrebossar el peix B necessitarem menys farina que per arrebossar el peix F. 
Quantes vegades menys farina estimes que necessitarem? Tingueu en compte que 
la quantitat de farina que necessitarem depèn de la superfície del peix. 

  
 
Naturalment hem convidat a sopar a l’avi Quicu qui ens explicarà velles històries de 
pescadors, de tempestes i de bonances, d’esperança i de desesperació,...  
 
Bon profit! 
 


